Tilmelding til deltagelse i Kolonibandens sommerferiekoloni 2016
I år er det den nystiftede forening Kolonibanden, som afholder feriekolonier for Høje Taastrup Kommunes
børn, fordi kommunen i år ikke betaler for feriekolonier.
Om 1 måske 2 koloniuger bliver til noget i 2016, afhænger af om foreningen får held til at samle nok penge
sammen. Vi har ansøgt diverse fonde og ministerielle puljer om penge og har samtidig igangsat en Crowdfunding indsamling: www.caremaker.dk/nc/fr/i/feriekoloni_for_hoeje_taastrups_skoleboern/
Hvis dit barn kommer med på koloni 2016, bliver barnet meldt ind i foreningen Kolonibanden (hvis eneste
formål er, at arrangere kolonier for Høje Taastrup Kommunes børn).
Det er også vigtigt at gøre opmærksom på, at får vi ikke samlet nok penge sammen, bliver kolonierne ikke
afholdt i år.
Hvornår kan dit barn komme på koloni? Sæt et eller to X

□
□

Skansen ved Rørvig. Uge 28, lørdag den 9. juli - lørdag den 16. juli 2016
Alhage ved Ebeltoft. Uge 30, lørdag den 23. juli - lørdag den 30. juli 2016

Afrejse/hjemkomst
Barnet skal køres med bus fra:

□

Charlotteskolen

_

___
___

□ Selsmoseskolen

Det koster 600 kr. at blive medlem af Kolonibanden. Hvis dit barn bliver optaget på kolonien, bliver beløbet
opkrævet senere og skal være indbetalt inden den 17. juni 2016. Der er mulighed for at søge friplads.
Du kan læse mere om feriekolonierne på

www.kolonibanden.dk eller på facebook www.facebook.com/groups/kolonibanden/

(BRUG BLOKBOGSTAVER – afleveres til klasselæreren senest 29. april 2016)
Skole

Klasse i skoleåret 2015-2016

Elevens for- og efternavn

_____

Adresse

CPR-nr.

Postnummer

Navn på evt. tilmeldte søskende,

________________________________________________

Mor Navn

_____ __

CPR-nr.

_______

Mobilnr. ________

Far

________

CPR-nr.___________

Mobilnr. ________

Navn

Hjemmets tlf.
Forældremyndighed

Mailadr. _________________________________________
Mor

□

Far

Hjemmets læge
Får barnet medicin

□

Fælles

□
Telefonnr.

□

Ja

□

Nej

Hvis ja, skal barnet have den originale emballage med

□

Nej

Lider barnet af ufrivillig vandladning/afføring

□

Lider barnet af astma/allergi?

□

Ja

Hvilken type
Ja

□

Nej

På kolonien udleveres 1 T-shirt til alle børn, hvilken str. bruger dit barn i T-shirt?
Str., ex. 122-128: ___________________
Barnets gule sygesikringsbevis skal afleveres i forbindelse med afrejsen til kolonien.
Supplerende oplysninger om dit barn, som kan have betydning for lederne:

Må Kolonibanden bruge billeder af barnet til brug i pjecer, hjemmeside m.v.

□ Ja □ Nej

Skulle dit barn ved et uheld forvolde skade under feriekoloniopholdet på bygninger/inventar, vil erstatning
søges via forsikringsselskab, hvorfor vi beder om at udfylde nedenstående:
Ansvarsforsikring/selskab
Policenummer

Forældres underskrift

Skolens bemærkninger (Lærere/pædagoger)

Skolens ((lærere/pædagoger) underskrift

2

Dato

